
Assens Havn 
• Selvstyrehavn. 

• Levede af Danisco indtil 2007. 

• Nuværende lejere: Assens Skibsværft og DLG, + 5 mindre firmaer. 

• Sammenbragt kommune, 5 små landkommuner sammen med Assens, 
hovedparten af politikkere og administration, uden havneerfaring. 

• Minus regnskab før afskrivninger i 2009, 2010, og i 2015.  

• Har siden 2006 investeret 18 millioner i værftskaj, kaj og uddybning. 

• Omsatte 108.000 tons i 2013, og 22.000 tons i 2015, nulpunkt 
omkring 60.000 tons. 

 



Træstammer på Assens Havn 
2002-2015 
Importen startede i 1996, som dækslast på flis-laster. 
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Problem start 2012 

• Stigende aktivitet efter 2 meget 
stille år. 

• Træpille losning på bynær kaj i 
vestlig sommerkuling. 

• Mægler/stevedore med fast 
overbevisning: ”vi var her først”. 

• Ønske om rekreativ havn. 

• Havnen ønskede udvidelse. 

 



Massiv kritik af Assens 

Havn 06-02-2013 

Irriteret over træ ved 

Midtermolen 16-12-2012 

Overvejer at klage over  

Kommunen 12-12-2012 

Klagere:- Ulovlig aktivitet 
på Havnen 08-08-2013 

Kaos på havnefronten 
25-02-2014 

Hug eller ej til flisen 
på havnen 23-09-2014 

Avisoverskrifter Assens Havn 



Kommunens miljøafdeling 

1. Hvad er flis, er det affald ??? 

2. Krav om miljøgodkendelse januar 2013, tvivlsomt grundlag!! 

3. Miljøgodkendelse juni 2013 

4. Klage over vilkår i miljøgodkendelse juli 2013 

5. April 2014, Natur og Miljøklagenævnet afgør at vi ikke er 
godkendelsespligtige. 

6. Juni 2014, miljøgodkendelsen ændret til påbud, samme krav. 

7. Oktober 2014, påbud om ophør af flishugning fra kommunen 

8. Juli 2015, NMKN ophæver påbud om stop af flishugning, og ændrer 
støvpåbud til internationale (hollandske) standarder. 

 



Politikkerne 
• Kender ikke havneloven: modtagepligt, arbejde for havnens drift. 

• Nogle fiskede i rørte vande, luk havnen, kun 3 arbejdspladser. 

• Havnen manglede oplandsanalysen, manglede argumenter. 

• Havnen bad om ejer strategi fra kommunen. 

• Købte presserådgivning, købte annoncerer. 

• Inviterede de politiske grupper til informationsmøde på havnen. 

• Kommunen igangsatte ”Optimering af havnens erhvervs- og 
turistmæssige potentialer”.  

• April 2015, byrådet vedtager enstemmigt ejer strategi for Assens 
Havn, der fastholder erhvervshavnen. 

 

 

 



Status april 2016 

Mægler delvis konkurs, fraflyttet 
havnen. 

Omsætning 2015 22.000 tons. 

Regnskab 2015 minus 
225.000/1.000.000 

Fremmede mæglere har haft de 
første laster. 

 

Havnen er klar, så 
pas på derude! 


